
 

 

 áºº¿ÍÃìÁáÅÐàÍ¡ÊÒÃËÅÑ¡°Ò¹ ËÁÒÂàËµØ 
1. ¡ÒÃà»Ô´ºÑªÕ

ãËÁè 
1. ªǾ à»Ô´ºÑªÕºÅ¨. ¡ÊÔ¡Ãä·Â 

2. ¤íÒÊÑ!§«×"Í + ãºá¨ é§¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ (ÊíÒËÃÑº
ºÅ¨.¡ÊÔ¡Ãä·Â ÅÙ¡¤ éÒµ éÍ§à»Ô´ºÑªÕ¾Ã éÍÁ«×"Í
Ë¹èÇÂÅ§·Ø¹) 

3. ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹ ¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ éÍ§ 2 
ªǾ  

4. ÊíÒà¹Ò Book Bank Ë¹ éÒáÃ¡¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ éÍ§ 2 ªǾ  

¡Ã³ÕÅÙ¡¤ éÒäÁèÁÕºÑªÕËØ é¹áÅÐ¡Í§·Ø¹ ÅÙ¡¤ éÒµ éÍ§á¹º
àÍ¡ÊÒÃà¾Ô!ÁàµÔÁ´Ñ§¹Õ" 

5. ¤íÒ¢Íà»Ô´ºÑªÕ Maybank Kim Eng 

6. FATCA ¢Í§ Maybank Kim Eng 
7. Customer Profile áÅÐ Suitability ¢Í§ 

Maybank Kim Eng 

8. CA áÅÐáºº¿ÍÃìÁÇÔà¤ÃÒÐËìÅÙ¡¤ éÒ (ÊíÒËÃÑº 
IC) 

1. ¡ÃØ³Ò¾ÔÁ¾ìªǾ à»Ô´ºÑªÕà»ç ¹Ë¹ éÒà´ÕÂÇ (Ë éÒÁ¾ÔÁ¾ì
Ë¹ éÒ-ËÅÑ§) 

2. ÊíÒËÃÑºãºá¨ é§¡ÒÃªíÒÃÐà§Ô¹ ãË é¡ÃÍ¡àÅ¢·Õ!ºÑªÕ
¡Í§·Ø¹ (16ËÅÑ¡) â´Âãª éàÅ¢ºÑµÃ»ÃÐªÒª¹ 13 
ËÅÑ¡áÅ éÇµÒÁ´ éÇÂàÅ¢ÈÙ¹Âì 3 ËÅÑ¡ (àªè¹ 
1234567890123-000) à¹×!Í§¨Ò¡ÅÙ¡¤ éÒà»Ô´ºÑªÕ 
áÅÐ«×"Í¤ÃÑ "§áÃ¡¨ÐÂÑ§äÁèÁÕàÅ¢¼Ù é¶×ÍË¹èÇÂÅ§·Ø¹ 

3. ÅÙ¡¤ éÒµ éÍ§à»Ô´ºÑªÕ¾Ã éÍÁ«×"ÍË¹èÇÂÅ§·Ø¹  

2. ¡ÒÃ«×"Í¢ÒÂ
Ë¹èÇÂÅ§·Ø¹ 

ªèÍ§·Ò§¡ÒÃ«×"Í¢ÒÂË¹èÇÂÅ§·Ø¹ ÁṌ Ñ§¹Õ" 
1. ¼èÒ¹ IC (ÃÑº¤íÒÊÑ!§¢Í§áµèÅÐÇÑ¹äÁèà¡Ô¹ 12.00 

¹. ¢Í§ÇÑ¹·Õ!̈ Ð í́Òà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃ ¡Ã³ÕÊè§¤íÒÊÑ!§
ËÅÑ§ 12.00 ¹. ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð í́Òà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃ
ã¹ÇÑ¹·íÒ¡ÒÃ¶Ñ´ä») 

¡Ã³Õ«×"Í 

· ¡ÃÍ¡ãº¤íÒÊÑ!§«×"Í á¹ºãºá¨ é§¡ÒÃ
ªíÒÃÐà§Ô¹ (´Ù̧ ¹Ò¤ÒÃÊíÒËÃÑºªíÒÃÐà§Ô¹
·Õ!ªèÍ§ËÁÒÂàËµØ) ËÃ×ÍÊíÒà¹ÒË¹ éÒ
ºÑµÃà¤Ã´Ôµ (¡Ã³Õ¨èÒÂ´ éÇÂºÑµÃ
à¤Ã´Ôµ) áÅ éÇÊè§àÍ¡ÊÒÃ·Ñ "§ËÁ´ãË é 
IC 

¡Ã³Õ¢ÒÂ 

· ¡ÃÍ¡ãº¤íÒÊÑ!§¢ÒÂ á¹ºÊíÒà¹ÒºÑµÃ
»ÃÐªÒª¹¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ éÍ§ 1 ªǾ  

2. ¼èÒ¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ 
¡Ã³Õ«×"Í/¢ÒÂ/ÊÑºà»ÅÕ!Â¹ � ÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨
àÇÅÒ·íÒ¡ÒÃä´ é̈ Ò¡ 
http://www.kasikornasset.com/ 

TH/Documents 

/ServiceHourTH.pdf  

1. ´Ù̧ ¹Ò¤ÒÃÊíÒËÃÑºªíÒÃÐà§Ô¹ä´ é·Õ!Ë¹ éÒ 2 ¨Ò¡ 
http://www.maybank-
ke.co.th/media/402320/02subscription_orde

r.pdf  
2. ¡Ã³Õãª éºÑµÃà¤Ã´Ôµ ·Ò§ºÅ¨.  ¡ÊÔ¡Ãä·Â ãª éä´ é

à©¾ÒÐºÑµÃà¤Ã´Ôµã¹à¤Ã×Í¡ÊÔ¡Ãä·Âà·èÒ¹Ñ "¹ â´Â
µ éÍ§Êè§ãº¤íÒÊÑ!§«×"Í¢Í§ÅÙ¡¤ éÒ áÅÐÊíÒà¹ÒºÑµÃ
à¤Ã´ÔµË¹ éÒáÃ¡´ éÇÂ (¢Ñ "¹µí!Òã¹¡ÒÃ«×"Í¼èÒ¹ºÑµÃ
à¤Ã´Ôµ 10,000 ºÒ·µèÍ¤ÃÑ "§áÅÐäÁèà¡Ô¹ 500,000 
ºÒ· ÊÒÁÒÃ¶Å§·Ø¹ä´ éà©¾ÒÐ¡Í§·Ø¹ LTF áÅÐ 
RMF à·èÒ¹Ñ "¹) 

 

3. ÊÁÑ¤Ããª é
ºÃÔ¡ÒÃ«×"Í
¢ÒÂ¼èÒ¹
ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ 

1. ãº¤íÒ¢Íãª éºÃÔ¡ÒÃ¸ØÃ¡ÃÃÁ¼èÒ¹ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ 

2. Ë¹Ñ§Ê×Í¢ÍãË éËÑ¡ºÑªÕà§Ô¹½Ò¡ 
3. ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ éÍ§ 1 

ªǾ  

4. ÊíÒà¹Ò Book Bank Ë¹ éÒáÃ¡¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò
¶Ù¡µ éÍ§ 1 ªǾ  

 

4. ¡ÒÃ¢Í
à»ÅÕ!Â¹á»Å§
¢ éÍÁÙÅµèÒ§æ 

1. ãº¤íÒ¢Íà»ÅÕ!Â¹á»Å§¢ éÍÁÙÅ 

2. ÊíÒà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ éÍ§ 1 
ªǾ  

3. ËÅÑ¡°Ò¹·Õ!µ éÍ§¡ÒÃà»ÅÕ!Â¹á»Å§¢ éÍÁÙÅ àªè¹ 
ÊíÒà¹ÒË¹ éÒ Book Bank ËÃ×Íãºà»ÅÕ!Â¹ª×!Í 
à»ç ¹µ é¹ ¾Ã éÍÁÊíÒà¹Ò¶Ù¡µ éÍ§ 

 

 

 

 
ºÃÔÉ Ñ·ËÅ Ñ¡·Ã Ñ¾Âì̈ Ñ́ ¡ÒÃ¡Í§·Ø¹ ¡ÊÔ¡Ãä·Â í̈Ò¡ Ñ́  

 Kasikorn Asset Management Company Limited 
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เลขที!เอกสารสําคญั…………………..……………ประเภทเอกสารสําคญั………..…………………... 

Document No. Type of document 

วนัที!ทําการประเมิน.............................................วนัที!ต้องประเมินใหม่…...................................... 

Evaluation date Date for required re-evaluation 

ผู้ลงทนุควรทบทวนข้อมลูให้เป็นปัจจบุนัทกุๆ " ปี มิเช่นนั #นผู้ลงทนุจะไมส่ามารถซื #อผลิตภณัฑ์การลงทนุเพิ!มเติมได้ 
(Information provided here must be revised every two years; without a revision, you will not be able to buy 
additional investment products.) 

โปรดเลือกคาํตอบที คิดว่าตรงที สุดสาํหรับผู้ลงทุน เพียง " คาํตอบ 
Please choose only ONE answer that best describes you. 

ข้อ 1 สาํหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลธรรมดา (Item 1, for Individual Investor) 

$. ปัจจบุนัทา่นอาย ุ(How old are you?) 

($)   มากกว่า %% ปี       (")   &% – %% ปี       (')   '% – && ปี       (&)   น้อยกว่า '% ปี 
       Over 55 years 45 – 55 years            35 – 44 years           Under 35 years 

ข้อ 2 ถึง ข้อ 12 สาํหรับผู้ลงทุนที เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล (Items 2-12, for Individual Investor and Juristic Person Investor) 

". ปัจจบุนัทา่นมีภาระคา่ใช้จ่ายรายเดือน คดิเป็นกี!% ของรายได้ทั #งหมด 
 What is the ratio of your monthly expense to your income?  

($)   มากกว่า *%%  (")   %$% - *%% 

       Over 75%           Between 51 – 75%  

(')   25% - 50%  (&)   น้อยกว่า "%% 
        Between "% – %+%           Less than "%%  

'. ทา่นมีสถานะทางการเงินในปัจจบุนัอย่างไร (What is your current financial status?)  

 ($)   มีทรัพย์สนิน้อยกว่าหนี #สนิ (")   มีทรัพย์สนิเทา่กบัหนี #สนิ 

          Less assets than debts                                                                   Assets equal to debts 

(')   มีทรัพย์สนิมากกวา่หนี #สนิ  (&)   มีความมั!นใจว่ามีเงินออม/เงินลงทนุเพียงพอสําหรับการใช้ชีวิตหลงัเกษียณแล้ว 
         More assets than debts                                                                   I will have adequate savings/investments throughout my retirement 

&. ทา่นมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ในการลงทนุในทรัพย์สนิกลุม่ใดตอ่ไปนี #บ้าง (เลือกได้มากกว่า $ ข้อ) 
           Which of the following assets do you have investment experience with or knowledge about? (You can choose more than one answer.)  

 ($)   เงินฝากธนาคาร  (")   พนัธบตัรรัฐบาล หรือกองทนุรวมพนัธบตัรรัฐบาล 
         Bank Deposit                                                                                  Government Bond or Government Bond Fund 

(')   หุ้นกู้  หรือกองทนุรวมตราสารหนี # (&)   หุ้นสามญั หรือกองทนุรวมหุ้น หรือสนิทรัพย์อื!นที!มีความเสี!ยงสงู 
        Debentures or Fixed Income Fund                                                  Equity Stock or Equity Fund or other High-Risk Assets 

%. ทา่นคาดว่าจะไม่มีความจําเป็นต้องใช้เงินลงทนุนี #นานแคไ่หน (The estimated period that you will not need to use your invested funds) 

 ($)   ไม่เกิน $ ปี (")   $ – ' ปี (')   ' – % ปี (&)   มากกว่า % ปี 

                     Less than 1 year                      1 – 3 years                                     3 – 5 years                                     More than 5 years 

-. เป้าหมายหลกัในการลงทนุของทา่น คือ (What is your primary investment objective?) 

 ($)   เงินต้นต้องไม่ลดลง และรับได้หากผลตอบแทนตํ!ากว่าหรือใกล้เคียงอตัราเงินเฟ้อ 

           To get returns with secure investment principal, although the return is lower or close to inflation rate  

(")   ได้รับผลตอบแทนที!สงูกว่าอตัราเงินเฟ้อเลก็น้อย และรับความเสี!ยงที!จะขาดทนุเงินต้นได้บ้าง 
          To increase my chance of getting a returns that is a little over the inflation rate despite risk of partial investment loss 

(')   ได้รับผลตอบแทนที!สงูกว่าอตัราเงินเฟ้อ และรับความเสี!ยงที!จะขาดทนุเงินต้นได้มากขึ #น 
          To increase my chance of getting a higher returns over the inflation rate despite higher risk of investment loss 

(&)   ได้รับผลตอบแทนที!สงูมาก และรับความเสี!ยงที!จะขาดทนุเงินต้นสว่นใหญ่ได้ 
          To increase my chance of getting the maximum returns despite highest risk of investment loss 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถามเพื อประเมินระดับความเสี ยงในการลงทุนที เหมาะสม 

(Customer Risk Profile) 

 
 

คะแนนที!ได้............... ประเภทผู้ลงทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี!ยงผลิตภณัฑ์การลงทนุที!รับได้............................... 
Risk level for investment products 

รับความเสี!ยงอนพุนัธ์………..…รับความเสี!ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite  Currency Risk Appetite 

ลงชื อผู้ลงทุน (หรือผู้รับมอบอาํนาจ กรณีนิติบุคคล) 
Signature of respondent (or attorney in fact for juristic person) 

............................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.)............................................ 

ผู้แนะนําการลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 

เลขที ใบอนุญาต (License No.)............................................. 
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      (Information provided here must be revised every two years; without a revision, you will not be able to buy additional investment products.) 

 

$. เมื�อพิจารณารูปแสดงตวัอย่างผลตอบแทนของกลุม่การลงทนุที�อาจเกิดขึ �นด้านลา่ง ทา่นเตม็ใจที�จะลงทนุในแบบใด 

           Which of the following investment scenarios are you willing to be engaged in? (See below figure)  

 

(!)   แบบที� ! มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ ".#% โดยไม่ขาดทนุเลย 

         Scenario !: maximum returns of perhaps ".#%, and $% loss 

(")   แบบที� " มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ &% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง !% 

         Scenario ": maximum returns of perhaps &%, and !% possible loss  

(')   แบบที� ' มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ !#% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง #% 

         Scenario 3: maximum returns of perhaps 15%, and 5% possible loss 

     (*)   แบบที� * มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสงูสดุ "#% แตอ่าจขาดทนุได้ถึง !#% 

                                                             Scenario 4: maximum returns of perhaps 25%, and 15% possible loss 

+. ถ้าทา่นเลือกลงทนุในทรัพย์สนิที�มีโอกาสได้รับผลตอบแทนมาก แตมี่โอกาสขาดทนุสงูด้วยเช่นกนั ทา่นจะรู้สกึอย่างไร 

         If you were to invest in high-return but high-risk assets, how would you feel? 

 (!)   กงัวลและตื�นตระหนกกลวัขาดทนุ          (")   ไม่สบายใจแตพ่อเข้าใจได้บ้าง 

                 Worried, and fearful of possible loss                                                        Uneasy, but could come to terms with it 

 (')   เข้าใจและรับความผนัผวนได้ในระดบัหนึ�ง          (*)   ไม่กงัวลกบัโอกาสขาดทนุสงู และหวงักบัผลตอบแทนที�อาจจะได้รับสงูขึ �น 

                   Aware of possible loss, can accept certain degree of fluctuation           Unconcerned of high-risk loss, and looking forward to higher returns 

,. ทา่นจะรู้สกึกงัวล/รับไม่ได้ เมื�อมลูคา่เงินลงทนุของทา่นมีการปรับตวัลดลงในสดัสว่นเทา่ใด 

          You would be worried or unwilling to accept a scenario where your investment diminishes by: 

 (!)   5% หรือน้อยกว่า (")   มากกว่า 5% - 10%  (')   มากกว่า 10% - 20%                               (*)   มากกวา่ 20% ขึ �นไป 

                 5% or less                            Around 5% - 10%                     Around 10% - 20%                                       Over 20% 

10. หากปีที�แล้วทา่นลงทนุไป !$$,$$$ บาท ปีนี �ทา่นพบว่ามลูคา่เงินลงทนุลดลงเหลือ +#,$$$ บาท ทา่นจะทําอย่างไร  
          What would you do if you invested 100,000 Baht last year, but the value of your investment declines to 85,000 Baht this year? 

 (!)   ตกใจ และต้องการขายการลงทนุที�เหลือทิ �ง (")   กงัวลใจ และจะปรับเปลี�ยนการลงทนุบางสว่นไปในทรัพย์สนิที�เสี�ยงน้อยลง 

                  Take fright, and demand to sell all investments in your portfolio    Worry, and shift some investments to lower-risk assets 

 (')   อดทนถือตอ่เพื�อรอผลตอบแทนปรับตวักลบัมา (*)   ไม่กงัวลใจ เพราะเข้าใจในการลงทนุระยะยาวและอาจเพิ�มเงินลงทนุในแบบเดมิเพื�อเฉลี�ยต้นทนุ 
                  Be patient, and hold the assets until their value rebounds            Remain confident in your long-term investment plan, and invest more in the same asset type  
                                                                                                                          to reduce costs 

!!. หากการลงทนุในอนพุนัธ์และหุ้นกู้อนพุนัธ์ประสบความสําเร็จ ทา่นจะได้รับผลตอบแทนในอตัราที�สงูมาก แตห่ากการลงทนุล้มเหลว ทา่นอาจจะสญูเงินลงทนุทั �งหมด  

 และอาจต้องลงเงินชดเชยเพิ�มบางสว่น ทา่นยอมรับได้เพียงใด 

         Successfully investing in derivatives and structure notes offers exceptionally high returns, but failure will probably lead to total loss where additional funds may be 
         required to cover such loss. Are you willing to accept such an outcome? 

 (A)   ไม่ได้ (B)   ได้บ้าง                       (C)   ได้ 

                   No                                             Yes, but only to a certain extent                             Yes, without reservation 

!2. นอกเหนือจากความเสี�ยงในการลงทนุแล้ว ทา่นสามารถรับความเสี�ยงด้านอตัราแลกเปลี�ยนในกรณีที�ลงทนุในกองทนุรวมที�มีนโยบายลงทนุในตา่งประเทศตั �งแตร้่อยละ         
"$ ของมลูคา่ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV) ขึ �นไป ได้เพียงใด 

          In addition to the risk of investment, Can you withstand foreign exchange risk in case of investing in Funds with foreign investment portion higher than 20% of NAV? 

 (A)   ไม่ได้ (B)   ได้บ้าง                       (C)   ได้ 

                   No                                             Yes, but only to a certain extent                            Yes, without reservation 

 

 

 

 

วิธีคํานวณระดบัความเสี�ยง: รวมคะแนนตามตวัเลขหน้าคําตอบที�เลือกในข้อ !-!$ (ข้อ * หากตอบหลายข้อให้เลือกข้อที�คะแนนสงูสดุ) และเทียบระดบัความเสี�ยงจากคะแนนในตารางแผ่นที� ' 

 Risk calculation method: Combine scores according to the number in front of each answer for items !-!$ (for item *, if multiple answers are chosen, use the one with the highest score).  

    Use total score to determine risk tolerance level in the chart on page 3. 

 

แผ่นที� 1 และ ! สําหรับธนาคาร 
Page " & 2 – for officer 

แบบสอบถามเพื�อประเมินระดับความเสี�ยงในการลงทุนที�เหมาะสม 

(Customer Risk Profile) 

หน้า � / � 

Profit 

Loss 



 

 

 

        ระดับความเสี�ยงที� รับได้สําหรับคุณ.................................................................................................. 
Risk tolerance score for 

วันที�ทาํการประเมนิ............................................วันที�ต้องประเมนิใหม่…………….……….….……. 
Evaluation date                                                Date for required re-evaluation 

คะแนนที�ได้ (Score) 
ระดับความเสี�ยงผลิตภัณฑ์

การลงทุนที�รับได้* 
(Acceptable risk levels*) 

ประเภทผู้ลงทุน 
(Types of Investor) 

บุคคล
ธรรมดา 

(Individual) 

นิตบุิคคล 
(Juristic 
Person) 

< 15 < 14 ระดบั 1 

Level 1 

เสี!ยงตํ!า 

Low risk 

15 - 21 14 - 19 
ระดบั 1 ถึง 4 

Level 1 - " 
เสี!ยงปานกลางคอ่นข้างตํ!า 

Low to moderate risk 

22 - 29 20 - 26 
ระดบั 1 ถึง 5 

Level 1 - # 

เสี!ยงปานกลางคอ่นข้างสงู 

Moderate to moderately high risk 

30 - 36 27 - 32 
ระดบั 1 ถึง 7 

Level 1 - $ 
เสี!ยงสงู 

High risk 

37 ขึ %นไป 

&$ and above 
33 ขึ %นไป 

&& and above 

ระดบั 1 ถึง 8 

Level 1 - ' 
เสี!ยงสงูมาก 

Very high risk 

 

 

คว
าม

เสี
!ยง

ตํ!า
 / ค

วา
มซ

บัซ้
อน

ตํ!า
 

Lo
w

 R
is

k 
/ L

ow
 C

om
p

le
xi

ty
 

กองทุนตลาดเงนิ 

ที�ลงทุนในประเทศ 

(Domestic Money 

Market Fund) 

กองทุนตลาดเงนิ 

ที�ลงทุนใน
ต่างประเทศบางส่วน 

(Money Market Fund 

with partial foreign 

investment) 

กองทุนรวม 

พนัธบัตรรัฐบาล 

(Government 

Bond Fund) 

กองทุนรวม 

ตราสารหนี ! 

(Fixed Income Fund) 

กองทุนรวมผสม 

(Balanced Fund) 

กองทุนรวม 

ตราสารทุน 

(Equity Fund) 

กองทุนรวม 

หมวดอุตสาหกรรม 

(Sector Fund) 

กองทุนที�ลงทุน 

ในสินทรัพย์ทางเลือก 

(Alternative 

Investment Fund) 

ความเสี!ยงสงู / ความซบัซ้อนสงู 
H

ig
h R

isk / H
ig

h C
om

p
lexity 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ตราสารหนี !ภาครัฐ 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Government 

Bonds 

(TTM ≤ " year) 

หุ้นกู้ AA- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds 

rated AA- 

(TTM ≤ " year) 

หุ้นกู้ A- 

ไม่เกิน 1 ปี 

(Corporate Bonds 

rated A- 

(TTM ≤ " year) 

หุ้นกู้อนุพนัธ์
ภายในประเทศ 

(Domestic Structure 

Notes) 

ตราสารหนี !ที�ให้สิทธิ
ผู้ออกไถ่ถอนคืน 

ก่อนกําหนด 

(Callable Bonds) 

ตราสารหนี ! 

ที�ไม่ได้รับ 

การจดัอันดบัความ
น่าเชื�อถือ 

(Unrated Bonds) 

- 

 

ตราสาร 

BASEL III 

(BASEL III Bonds) 

                   Remark: TTM = Time To Maturity 

 

 

ประเภทผู้ลงทุน 

(Types of investor) 

สัดส่วนการลงทุน (Asset Allocation) 

เงินฝากและตราสารหนี ! 

ระยะสั !น 

(Deposit and Short Term Debt 
Instruments) 

ตราสารหนี !ภาครัฐ 

ที�มีอายุ > 1 ปี 

(Government Bonds 
(TTM > 1 year) 

ตราสารหนี !
ภาคเอกชน 

(Debt Instruments by 
Private Sector) 

ตราสารทุน 

(Equity) 
การลงทุนทางเลือก** 
(Alternative Instrument 

Investment**) 

เสี!ยงตํ!า (Low risk) > 60% < 20% < 10% < 5% 

เสี!ยงปานกลางค่อนข้างตํ!า 

(Low to moderate risk) 

< 20% < 70% < 20% < 10% 

เสี!ยงปานกลางค่อนข้างสงู 
(Moderate to moderately high risk) 

< 10% < 60% < 30% < 10% 

เสี!ยงสงู (High risk) < 10% < 40% < 40% < 20% 

เสี!ยงสงูมาก (Very high risk) < 5% < 30% > 60% < 30% 

**รวมถึง สินค้าโภคภณัฑ์ สญัญาซื %อขายลว่งหน้า (Include Commodity and Derivative) 

แบบประเมินความเสี!ยงชดุนี %มีวตัถปุระสงค์เพื!อให้ผู้ลงทนุเข้าใจความเสี!ยงที!ตนเองยอมรับได้ในการลงทุนมากขึ %น และสดัส่วนการจัดสรรการลงทุนที!แสดงในแบบประเมินดังกล่าวเป็นเพียง
ตวัอยา่งคําแนะนําเบื %องต้นในการจดัสรรการลงทุนตามผลการประเมินที!ได้ ทั %งนี % ก่อนการตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนควรพิจารณาปัจจัยอื!นในการวางแผนการลงทุน เช่น ฐานะทางการเงิน 
วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ ระยะเวลาในการใช้เงิน เป็นต้น หรือปรึกษาผู้แนะนําการลงทนุเพื!อรับคําแนะนําที!เหมาะสมต่อไป 

The objective of this customer risk profile questionnaire is to create better understanding among investors with regards to risk tolerance. The asset allocations proposed above are 

provided only as preliminary investment guidance in accordance with a given risk tolerance score. Investors should consider other factors to establish a well-balanced investment 

strategy, e.g. financial status, investment objectives, time horizon, etc. Investors may seek practical advice from professional consultants. 

สแกนระดับความเสี�ยงในการลงทุนเฉพาะคุณ 

Know Your Risk Tolerance  

แผ่นที� 3 สําหรับลูกค้า  

(เอกสารนี !มิใช่เอกสารเพื�อการขาย) 
Page 3 – for customers (This is not a prospectus.) 

 
 

คะแนนที�ได้............... ประเภทผู้ลงทนุ....................................... 
Score   Type of Investor 

ระดบัความเสี�ยงผลิตภณัฑ์การลงทนุที�รับได้............................... 
Risk Level for investment products 

รับความเสี�ยงอนพุนัธ์………..…รับความเสี�ยงค่าเงิน…..…….... 
Derivatives Risk Appetite  Currency Risk Appetite 

ลงชื อผู้ลงทุน (หรือผู้รับมอบอาํนาจ กรณีนิติบุคคล) 
Signature of respondent (or Attorney in fact for juristic person) 

............................................................................................... 

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone No.)............................................ 

ผู้แนะนําการลงทุน ............................................................... 
Name of Investment Consultant 

เลขที ใบอนุญาต (License No.)............................................. 
 

ผล
กา

รป
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เมิ
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วา
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สม
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งทุ
น 
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R
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) 

*คณุสามารถเลอืกลงทนุในผลติภณัฑ์การลงทนุที�มีความเสี�ยงสงูกว่าระดบัที�

คณุสามารถลงทนุได้ โดยต้องลงนามเพิ�มเติมในเอกสารใบคําสั�งซื !อ/
สบัเปลี�ยนในช่องยอมรับความเสี�ยง 

*You may choose to invest in assets that represent higher risk levels 
than your risk tolerance, but you will be required to sign the part 
identifying risk acceptance in the purchase order. 

ระดับความเสี ยงของผลิตภัณฑ์กองทุนและตราสารหนี " (Risk levels in different asset types) 

ตัวอย่างคาํแนะนําเรื องการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation Portfolio Recommendation) 
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 ผู้สนับสนุนการขายและรับซื�อคืนหน่วยลงทุน  วนัที�ส่งคาํสั�งซื�อ …………………..…….. 

  ชื�อ/สาขา....................................................   วนัที�รายการมีผล ……….……….……….   
  ชื�อกองทุนรวม                       วิธีการชาํระเงิน  
           เงินสด   เช็คธนาคาร*   ฝากเงินเขา้บญัชีธนาคาร 
      หกับญัชีธนาคาร………………........…... เลขที�บญัชี ……...……………….......

                                                               กรณีชาํระดว้ยเงินสด ให้ชาํระไดเ้ฉพาะ ณ ที�ทาํการของผูส้นบัสนุนการขายและรับซื�อคนืหนว่ยลงทุนหรือบริษทัจดัการเท่านั�น. 

เช็คธนาคาร/สาํนกังาน                           เลขที�เช็ค           บาท    สตางค ์
  
   
  จาํนวนเงิน (ตวัอกัษร)                     เลขที!บญัชีกองทุน 
ชื�อผูถื้อหน่วยลงทุน        
        เลขที�ใบคาํสั�งซื�อ 
*สําคัญโปรดอ่านก่อนลงนาม*          ขา้พเจา้ไดต้อบแบบสอบถามครบถว้น ไดรั้บทราบระดบัความเสี�ยงของกองทุนรวมและระดบัความเสี�ยงของขา้พเจา้ดงันี� 

                                  ความเสี�ยงกองทุน                                      ความเสี�ยงที�ขา้พเจา้รับได ้
 

   !  ขา้พเจา้ยอมรับความเสี�ยงของกองทุนรวมที�เกินระดบัความเสี�ยงที�ขา้พเจา้ยอมรับได ้ 
   !  ขา้พเจา้ยอมรับความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนในกองทุนรวมที�ลงทุนในต่างประเทศตั�งแต่ร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวม โดยขา้พเจา้อาจจะขาดทุนหรือไดรั้บ
กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยนหรือไดรั้บเงนิคืนตํ�ากวา่เงนิลงทุนเริ�มแรก  

  ข้าพเจ้ายอมรับความเสี!ยงของกองทุนที!ข้าพเจ้าลงทุนครั�งนี� โดยข้าพเจ้าได้รับคําแนะนําจากผู้แนะนําการลงทนุเรื!องความเสี!ยงดังกล่าวแล้ว 
   ลงชื�อผูซื้�อหน่วยลงทุน .................................................................................................................................................... 

*สําคญัโปรดอ่านก่อนลงนาม*           
     ขา้พเจา้ไดรั้บหนังสือชี�ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคญั (Fact Sheet) ที�ผูล้งทุนควรทราบ และไดรั้บทราบขอ้กาํหนดเงื�อนไขและความเสี�ยงของกองทุนนี�เรียบร้อยแลว้ และตกลง

ยนิยอมปฏิบติัและผกูพนัตนเองตามขอ้กาํหนดและเงื�อนไขดงักล่าวทุกประการ 
*เฉพาะผู้สับเปลี!ยนเข้ากองทนุรวมเพื!อการเลี�ยงชีพ (RMF) เป็นครั�งแรก* 
    ขา้พเจา้ไดรั้บคู่มือการลงทนุ รวมถึงทราบเงื�อนไขและภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสิทธิประโยชนท์างภาษขีองกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพแลว้ 

ทั�งนี�  ขา้พเจา้ยอมรับในรายละเอียด/เงื�อนไข/ความเสี�ยง รวมทั�งค่าธรรมเนียมที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวนและเอกสารประกอบการนาํเสนอ 

กรณีมีเหตุให้เลิกกองทุน RMF/LTF ตามประกาศ ก.ล.ต.วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการจดัการกองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพหรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว บริษทัจดัการจะดาํเนินการ
โอนยา้ยการลงทุนของผูถ้ือหน่วยลงทุนไปยงักองทุนรวมเพื�อการเลี�ยงชีพหรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื�นภายใตก้ารจดัการของบริษทัจดัการที�มีความเสี�ยงในระดบัตํ�าสุด 

คาํสั�งซื�อนี� เป็นความประสงคข์องขา้พเจา้เองและขา้พเจา้ขอขายคืนหน่วยลงทุนดงักล่าวเมื�อครบอายโุครงการตามระยะเวลาที�กาํหนดในหนงัสือชี�ชวนในคาํสั�งซื�อนี�  หรือ
ดาํเนินการรับซื�อคืนอตัโนมติัตามงวดเวลาตามที�ระบุในหนงัสือชี�ชวนของกองทุน หรือหากกองทุนมีเหตุใหเ้ลิกกองทุนตามกฎหมาย หรือตามที�ระบุในหนงัสือชี�ชวนในกรณีที�ขา้พเจา้
ไดรั้บการจดัสรรหน่วยลงทุน ขา้พเจา้รับทราบและยนิยอมเขา้ผกูพนัตามรายละเอยีดโครงการที�ไดรั้บอนุมติัจากสาํนกังาน ก.ล.ต. และที�แกไ้ขโดยชอบดว้ยกฎหมาย ตลอดจนขอ้ผกูพนั
ระหว่างบริษทัจดัการและผูถ้ือหน่วยลงทุนที�จดัทาํขึ�นโดยชอบดว้ยกฎหมายและลงนามโดยผูดู้แลผลประโยชนข์องกองทุนรวม 

กรณีบญัชีนิติบุคคล ขา้พเจา้ขอให้ธนาคารติดต่อ คุณ ............................................................................................................(โปรดระบุชื�อผูมี้อาํนาจลงนามคนใดคนหนึ�ง) ธนาคาร
จะติดต่อจากเบอร์โทรศพัท์บนระบบของธนาคาร เพื�อยนืยนัคาํสั�งก่อนทาํรายการ กรณีไม่สามารถติดต่อบุคคลที�ระบุไดข้า้พเจา้ขอให้ธนาคารปฏิเสธการทาํรายการ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในใบคําสั!งซื�อและขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวถูกต้อง เป็นจริง และตรงตามวัตถุประสงค์ในการสั!งซื�อหน่วยลงทุนของข้าพเจ้าทุกประการ 

 

ลงชื!อผู้ซื�อหน่วยลงทุน .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

ลงลายมือชื�อเจา้หนา้ที� 
   ผูแ้นะนาํการลงทุน/Maker ………………………………………………………        

เลขที�ใบอนุญาต ………………………………………………………….……...                                                ผูอ้นุมติัรายการ/Checker 
คําเตือนตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. การลงทุนในหน่วยลงทุนมีใชก้ารฝากเงินและมีความเสี�ยงของการลงทุน ผูถ้ือหน่วย ลงทุนอาจไดร้ับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือนอ้ยกวา่
เงนิลงทุนเริ�มแรกกไ็ดแ้ละอาจไม่ไดรั้บเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที�กาํหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทนุไดต้ามที�มีคาํสั�งไวแ้ละผูถื้อหน่วยลงทุนควรซื�อขาย
หน่วยลงทุนกบับุคคลที�ไดรั้บความเห็นชอบ 

บริษทัขอสงวนสิทธิ ในการที�จะปฏิเสธการทาํรายการตามคาํสั�งซื�อ หรือขอ้มูลอนัเป็นสาระสาํคญัในใบคาํสั�งซื�อไม่ชดัเจน หรือขดักบัเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นหนงัสือชี�ชวน หรือกรณีที�
บริษทัจดัการพจิารณาเห็นวา่คาํสั�งซื�อนี�มีผลกระทบต่อกองทุนหรือผูถื้อหน่วยลงทุน 

หมายเหตุ *การชาํระค่าซื�อหน่วยลงทุนดว้ยเชค็ หรือโดยฝากเงินเขา้บญัชีธนาคารที�กาํหนดโดยผูติ้ดต่อกบัผูล้งทุนหรือบริษทัจดัการ จะถือว่าสมบูรณ์ต่อเมื�อบริษทัจดัการสามารถเรียก
เกบ็ไดค้รบถว้นแลว้ โดยบริษทัจดัการจะทาํรายการซื�อหน่วยลงทุนให้แก่ผูซื้�อในวนัทาํการซื�อขายหน่วยลงทุนในคราวแรก หลงัจากที�บริษทัจดัการรับทราบผลการเรียกเกบ็เงนิจากเช็ค
หรือการฝากเงนิเขา้บญัชีธนาคารเพื�อชาํระค่าซื�อหน่วยลงทุน และรับเอกสารคาํสั�งซื�อเป็นที�เรียบร้อยแลว้เท่านั�น  
 

 

 

 

ใบคาํสั!งซื�อ 

โปรดตรวจสอบจาํนวนจองซื�อขั�นตํ�า/สั�งซื�อข ั�นตํ�าที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือชี�ชวนของกองทุน
รวมที�ท่านจองซื�อ/สั�งซื�อนี�  

0 0 
 

 
 

 
 

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชี

ทุกประเภทของลูกค้า 
 

................................................................................................................................... 

สาํหรับผูส้นบัสนุนการขายและรับซื� อคืนหน่วยลงทุน 



สาํหรับลูกคา้ 
 

 

 

ตารางแสดงรายละเอยีดสิทธิขั�นพื�นฐานของผู้บริโภค 
สิทธิของผู้บริโภค ผลติภัณฑ์/บุคลากร/กระบวนการ 

 . สิทธิที"จะไดรั้บขอ้มูลที"ถูกตอ้ง · ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้ับการชี#แจงถึงความแตกต่างระหวา่งผลิตภณัฑห์ลกัของธนาคารพาณิชย ์กบัผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรพัยแ์ละดา้น
ประกนัภยัที"ชดัเจน 

· ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้ับขอ้มูลรายละเอยีดผลิตภณัฑ ์ความเสี"ยง เงื"อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปของ APR (Annual Percentage Rate) 
หรือ IRR (Internal Rate of Return) และสมมติฐานที"เกี"ยวขอ้ง 

· ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้ับขอ้มูลการโฆษณาหรือการใชสื้"อทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

· ผูบ้ริโภคตอ้งไดร้ับเอกสารสรุปขอ้มูลสาํคญัประกอบการเสนอขายผลิตภณัฑ ์ดา้นหลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยั(Fact Sheet) ที"ระบุ 
ลกัษณะพิเศษและความเสี"ยงของผลิตภณัฑด์ว้ยถอ้ยคาํที"กระชบั เขา้ใจง่ายตามรูปแบบที"สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัย ์
และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) เพื"อประกอบการตดัสิน 
ใจในการซื#อผลิตภณัฑ ์

$. สิทธิที"จะเลือกซื#อผลิตภณัฑแ์ละ
บริการทางการเงินไดอ้ยา่งอิสระ 

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิตดัสินใจลงทุนอยา่งอิสระและสามารถปฏิเสธการซื#อผลิตภณัฑ์ ดา้นหลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยัได ้

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิปฏิเสธการซื#อผลิตภณัฑด์า้นหลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยั ควบคู่กบัผลิตภณัฑข์องธนาคารพาณิชย ์และธนาคาร 
พาณิชยต์อ้งให้สิทธิแก่ผูบ้ริโภคในการเลือกซื#อหรือไม่ซื#อผลิตภณัฑ ์ดงักล่าว 

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิให้ความยนิยอมหรือปฏิเสธการเปิดเผยขอ้มูล ตามเอกสารหนงัสือให้ความยนิยอม ซึ"งแยกออกจากสญัญาการซื#อ 
ผลิตภณัฑ ์

%. สิทธิที"จะร้องเรียนเพื"อความเป็นธรรม · ผูบ้ริโภคมีสิทธิร้องเรียนทุกสาขาของธนาคารพาณิชยท์ี"ขายผลิตภณัฑด์า้น หลกัทรัพยแ์ละดา้นประกนัภยั (Point of Sale) โดยตอ้ง
ไดรั้บหลกัฐานว่าธนาคารพาณิชยไ์ดร้ับเรื"องร้องเรียนแลว้ 

· ผูบ้ริโภคสามารถสอบถามขอ้มูลเพื"อใหเ้กิดความเขา้ใจในผลติภณัฑจ์าก ศูนยก์ารขอ้มูลผูบ้ริโภค (Call Center) ของธนาคารผูข้าย 
4. สิทธิที"จะไดรั้บการพจิารณาค่าชดเชย  
หากเกิดความเสียหาย 

· ผูบ้ริโภคมีสิทธิไดรั้บการชดเชยตามความเหมาะสม หากพสูิจน์แลว้วา่ธนาคารพาณิชยไ์ม่ไดป้ฏิบติัตามแนวนโยบายการขาย
ผลิตภณัฑที์"ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุใหผู้บ้ริโภคไดรั้บเสียหาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

28.01.2020 
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  แบบประเมิน Risk Profile ของลูกคาบริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บุคคลธรรมดา)  

กรุณาตอบคําถามใหครบถวนทุกขอ และสงกลับ บริษัทหลักทรัพย เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ช่ือ......................................................นามสกุล.............................................................. E-mail: ............................................................ 

เลขที่บัญชี............................................ สาขา..................................................เจาหนาที่การตลาด ......................................................... 

 

 

ลงช่ือ ............................................. ลูกคาผูใหขอมูล  วันที่.................................  

การลงนามดังกลาวขางตนทานไดรับทราบขอตกลงในการรับบริการตามขอความดานหลังแลว โปรดอานขอตกลงในการรับบริการกอนลงนาม -à 

1. อายุ   

ก. มากกวา 55 ป   (1) ข. 45 – 55 ป  (2) 
ค. 35 – 44 ป     (3) ง. นอยกวา 35 ป  (4) 
 

2. ปจจุบันทานมีภาระทางการเงินและคาใชจายประจํา เชน    คาผอนบาน รถ 

คาใชจายสวนตัว และคาเล้ียงดูครอบครัว เปนสัดสวนเทาใด  

ก. มากกวา 75 % ของรายไดทั้งหมด (1) 
ข. 50  % ถึง 75 %  ของรายไดทั้งหมด (2) 
ค. 25 %  ถึง 50 %  ของรายไดทั้งหมด (3) 
ง. นอยกวา 25 %  ของรายไดทั้งหมด (4) 

 

3. ทานมีสถานภาพทางการเงินในปจจุบันอยางไร  

ก. มีทรัพยสินนอยกวาหน้ีสิน (1) 
ข. มีทรัพยสินเทากับหน้ีสิน (2) 
ค. มีทรัพยสินมากกวาหน้ีสิน (3) 
ง. มีความม่ันใจวามีเงินออมหรือเงินลงทุนเพียงพอสําหรับการใชชีวิต

หลังเกษียณอายุแลว (4) 
 

4. ทานเคยมีประสบการณ หรือมีความรูในการลงทุนในทรัพยสินกลุมใด

ตอไปน้ีบาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)      

ก. เงินฝากธนาคาร  (1) 
ข. พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล  (2) 
ค. หุนกู หรือกองทุนรวมตราสารหน้ี  (3)          
ง. หุนสามัญ หรือสินทรัพยอ่ืนท่ีมีความเส่ียงสูง    (4)  

 

5. ระยะเวลาที่ทานคาดวาจะไมมีความจําเปนตองใชเงินลงทุนน้ี 

ก. ไมเกิน 1 ป  (1) ข. 1 ถึง 3 ป  (2) 
ค. 3 ถึง 5 ป    (3) ง. มากกวา 5 ป  (4) 
 

6. วัตถุประสงคหลักในการลงทุนของทาน คือ  

ก. เนนเงินตนตองปลอดภัยและไดรับผลตอบแทนสมํ่าเสมอแตตํ่าได (1) 
ข. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสีย

เงินตนไดบาง  (2) 
ค. เนนโอกาสไดรับผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเสียเงิน

ตนไดมากข้ึน  (3)  
ง. เนนผลตอบแทนสูงสุดในระยะยาว แตอาจเส่ียงท่ีจะสูญเงินตนสวน

ใหญได  (4) 

7. เมื่อพิจารณารูปแสดงตัวอยางผลตอบแทนของกลุมการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นดานลาง 

ทานเต็มใจท่ีจะลงทุนในกลุมการลงทุนใด มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 

ก. กลุมการลงทุนท่ี 1 มีโอกาสไดรับผลตอบแทน 2.5% โดยไมขาดทุนเลย          (1) 
 ข. ข. กลุมการลงทุนท่ี 2 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 7% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 1%       (2) 
ค. ค. กลุมการลงทุนท่ี 3 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 15%  แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 5%    (3) 

ง. ง. กลุมการลงทุนท่ี 4 มีโอกาสไดรับผลตอบแทนสูงสุด 25% แตอาจมีผลขาดทุนไดถึง 15%  (4) 
8. ถาทานเลือกลงทุนในทรัพยสินท่ีมีโอกาสไดรับผลตอบแทนมาก แตมีโอกาสขาดทุน

สูงดวยเชนกัน ทานจะรูสึกอยางไร 

ก. กังวลและต่ืนตะหนกกลัวขาดทุน   (1) 

ข. ไมสบายใจแตพอเขาใจไดบาง   (2) 

ค. เขาใจและรับความผันผวนไดในระดับหน่ึง   (3) 

ง. ไมกังวลกับโอกาสขาดทุนสูง และหวังกับผลตอบแทนท่ีอาจจะไดรับสูงขึ้น (4)  

9. ทานจะรูสึกกังวล/รับไมได เมื่อมูลคาเงินลงทุนของทานมีการปรับตัวลดลงใน

สัดสวนเทาใด    
ก. 5% หรือนอยกวา  (1)  ข. มากกวา 5-10% (2) 
ค. มากกวา 10-12%     (3)  ง. มากกวา 12%  (4) 

10.  หากปที่แลวทานลงทุนไป 100,000 บาท ปนี้ทานพบวามูลคาเงินลงทุนลดลงเหลือ 

85,000 บาท ทานจะทําอยางไร 

ก. ตกใจ และตองการขายการลงทุนท่ีเหลือท้ิง           (1) 
ข. กังวลใจ และจะปรับเปล่ียนการลงทุนบางสวนไปในทรัพยสินท่ีเส่ียงนอยลง      (2) 
ค. อดทนถือตอไปได และรอผลตอบแทนปรับตัวกลับมา        (3) 
ง. ยังมั่นใจ เพราะเขาใจวาตองลงทุนระยะยาว และจะเพิ่มเงินลงทุนในแบบเดิมเพื่อ

เฉล่ียตนทุน          (4) 

สําหรับการลงทุนในตราสารอนุพันธ 

11. การลงทุนในตราสารอนุพันธ หากการลงทุนประสบความสําเร็จ ทานจะไดรับ

ผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงมาก แตหากการลงทุนลมเหลว ทานอาจจะสูญเงินลงทุน

ทั้งหมด  และอาจตองลงเงินชดเชยเพ่ิมบางสวน  ทานยอมรับไดเพียงใด 

ก. ไมได  ข. ได   

สําหรับการลงทุนในตางประเทศ 

12.  นอกเหนือจากความเส่ียงในการลงทุนแลว ทานสามารถรับความเส่ียงดานอัตรา

แลกเปล่ียนไดหรือไม? 

ก. ไมได  ข. ได             

2.5% 7% 
15% 

25% 

-1% 
-5% -15% 

-20% 

0% 

20% 

40% 

สําหรับเจาหนาท่ีบริษัท : ผูตรวจสอบลายมือชื่อลูกคา...................................................................................  วันท่ี................................................. 



 

 

 

ขอตกลงในการรับบริการ 

· ลูกคายินยอมใหขอมูลแกเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยเพื่อประกอบการจัดทําแบบประเมิน Suitability Test ของลูกคา และลูกคารับทราบวาไดทํา
แบบสอบถามน้ีเพื่อประโยชนในการรับทราบความเส่ียงในการลงทุนท่ีรับไดของตนเอง 

· ระดับความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาประเมินจากขอมูลท่ีลูกคาแจงแกเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยเทาน้ัน ท้ังน้ี มิไดเปนการแสดงวาบริษัท
หลักทรัพยยอมรับถึงความถูกตองแทจริง ความครบถวน หรือความนาเช่ือถือของขอมูลของลูกคาท่ีลูกคาไดแจงและผลการประเมินดังกลาว   

· เมื่อเจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยทําการประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคาและไดแจงใหลูกคาทราบถึงผลการประเมินระดับความเส่ียงในการ
ลงทุนของลูกคา ถือวาลูกคารับทราบผลการประเมินของตนเอง (ซ่ึงประมวลผลจากขอมูลท่ีลูกคาใหกับเจาหนาท่ีของบริษัท) และลูกคารับทราบระดับ
ความเส่ียงในการลงทุนของตนแลว 

· ลูกคาควรศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของกับการลงทุน (รวมท้ัง คําเตือนเก่ียวกับการลงทุนและความเส่ียงในการลงทุน และควรขอคําแนะนําในการลงทุนจากผู
ท่ีสามารถใหคําแนะนําการลงทุนแกลูกคาได) ใหรอบคอบถ่ีถวนควบคูกับการศึกษาผลการประเมินความเส่ียงในการลงทุน เพื่อใชประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย สัญญาซ้ือขายลวงหนา ตราสารหรือการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเองแลวจึงตัดสินใจลงทุน ท้ังน้ี ขอมูล
เก่ียวกับการลงทุนหรือตราสารท่ีไดรับจากตัวแทนของบริษัทหลักทรัพย (ถามี) เปนเพียงขอมูลสวนหน่ึงเพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุนของลูกคา
เทาน้ัน 

· การลงทุนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของลูกคาเอง ซ่ึงไมผูกพันกับผลการประเมินของลูกคา และอาจมไิดเปนไปตามระดับความเส่ียงของการลงทุนท่ีไดรับ
ตามแบบประเมินน้ี รวมท้ัง ลูกคายินยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุน ในกรณีท่ีลูกคาตัดสินใจลงทุนในระดับความเส่ียงท่ีสูงกวาระดับความเส่ียง
ของการลุงทนจากผลประเมินถือวาลูกคาตกลงท่ีจะยินยอมรับความเส่ียงของการลงทุนน้ันเอง ลูกคายอมรับวาการดําเนินการลงทุนของลูกคาอาจไม
เปนไปตามผลการประเมินและอาจไมแนนอนและสามารถเปล่ียนแปลงไปจากผลการประเมินได 

· บริษัทหลักทรัพย ผูบริหาร รวมท้ังพนักงาน เจาหนาท่ีของบริษัทหลักทรัพยไมมคีวามรับผิด ภาระหรือหนาท่ีตอความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ลงทุนของลูกคา 

· บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแกไข ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงแบบประเมินความเส่ียงในการลงทุนของลูกคา ผลการประเมิน และขอมูลท่ีเก่ียวของ โดย
ไมจําตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด 

แบบประเมิน การดําเนินการท่ีเก่ียวของ และขอมูลท่ีเก่ียวของมีไวเพื่อบริการเฉพาะนักลงทุน ในประเทศไทยเทาน้ัน  ซ่ึงลูกคาไดอานคําเตือนขางตนและ

ขอมูลท่ีเก่ียวของแลวและลูกคาไดเขาใจและตกลงตามคําเตือนและขอตกลงท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอยแลว 

การประมวลผลของ หุน ใน 12 ขอ ใหบวกคะแนนของขอ 1 – 10 รวมกัน   รวม                                             คะแนน 

 

สวนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมในการลงทุน 

 

 

 

 

 

 

 

  

คะแนน ระดับ ประเภทนักลงทุน 

นอยกวา 15 1 เส่ียงตํ่า 

15-21 2 เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า 

22-29 3 เส่ียงปานกลางคอนขางสูง 

30-36 4 เส่ียงสูง 

37 ข้ึนไป 5 เส่ียงสูงมาก 



 

 

 

สวนที่ 3 ตัวอยางคําแนะนําเร่ืองการจัดสรรการลงทุน (Basic Asset Allocation) 

ประเภทผูลงทุน 

สัดสวนการลงทุน 

เงินฝากและตรา

สารหน้ีระยะส้ัน 

ตราสารหน้ีภาครัฐ  

ที่มีอายุมากกวา 1 

ป 

ตราสารหน้ี

ภาคเอกชน 
ตราสารทุน การลงทุนทางเลือก*

 

เส่ียงตํ่า >60% <20% <10% <5% 

เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า <20% <70% <20% <10% 

เส่ียงปานกลางคอนขางสูง <10% <60% <30% <10% 

เส่ียงสูง <10% <40% <40% <20% 

เส่ียงสูงมาก <5% <30% >60% <30% 

* รวมถึง สินคาโภคภัณฑ สัญญาซ้ือขายลวงหนา 

 

คะแนน ประเภทนักลงทุน ระดับความเส่ียงและประเภท 

ตราสารท่ีสามารถลงทุนได 

หากคะแนนนอยกวา 15  แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงตํ่า 

หมายความวา ทานตองการผลตอบแทนมากกวาการฝากเงิน
ธนาคารเล็กนอย ไมตองการความเส่ียง  และมีวัตถุประสงคการ
ลงทุนในระยะส้ันๆ 

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดเพียงเล็กนอย 

หากคะแนนต้ังแต 15 - 21 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางคอนขางตํ่า 
หมายความวา ทานเปนผูลงทุนท่ีรับความเส่ียงไดนอย เนนปกปอง
เงินลงทุน  โดยมุงหวังรายไดสม่ําเสมอจากการลงทุน  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดบางสวน  
หากคะแนนต้ังแต 22 - 29 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงปานกลางคอนขางสูง 

หมายความวาทานสามารถยอมรับมูลคาการลงทุนท่ีลดลงเปนคร้ัง
คราวได  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดปานกลาง  

หากคะแนนต้ังแต 30 - 36 แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงสูง  

หมายความวา ทานยอมรับความเส่ียงไดสูง รับความผันผวนของ
ตลาดได และสามารถยอมรับการขาดทุนได โดยมุงหวังการเติบโต
ของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว  

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุนไดคอนขางมาก 

· ตราสารอนุพันธไดบางสวน 

หากคะแนนต้ังแต 37 ขึ้นไป แสดงวาทานเปนนักลงทุนประเภท เส่ียงสูงมาก  

หมายความวา ทานตองการไดรับโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนสูง 
แมจะมคีวามเส่ียงสูงและยอมรับการขาดทุนไดในระดับสูงพอควร 

ทานเหมาะสมท่ีจะลงทุนใน 

· ตราสารหน้ี 

· ตราสารทุน 

· ตราสารอนุพันธไดบางสวน 
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ใบตรวจสอบเอกสารเปิดบัญชีกองทุน (Mutual Fund  Check List) 

(เฉพาะเจ้าหน้าที/เท่านั1น) 

ลูกค้า ชื/อ      รหัส IC /IBA____________________________   สาขา/ทมี __ 

���� ลูกค้ายงัไม่มบีัญชีกองทุนกบั MBKET   

���� ลูกค้ามบีัญชีกองทุนกบั MBKET แล้วคอื    F___________________________________  

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีกองทุน IC BD Custodian AM 
1. Omnibus Account        

1.1. สญัญาแต่งตั�ง Omnibus Account     
1.2. หนงัสือใหห้กับญัชีเงินฝาก (ATS)     

2. FundConnext     
2.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (FundConnext)      
2.2. แบบประเมินความเสี9ยง (Suitability)     
2.3. แบบฟอร์ม FATCA      

3. AMC (บลจ.)     
3.1. แบบฟอร์มเปิดบญัชี (AMC)     
3.2. แบบประเมินความเสี9ยง (Suitability)     
3.3. แบบฟอร์ม FATCA     
3.4. แบบฟอร์ม Internet trade     
3.5. แบบคาํขอใหห้กับญัชีเงินฝาก     

4. เอกสารประกอบ     
H.I       สาํเนาบตัรประชาชน     
H.J       สาํเนาทะเบียนบา้น     
H.L       สาํเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก     

5. แบบฟอร์ม MBKET     
5.1. แบบคาํขอเปิดบญัชีเพิ9มเติม-สาํหรับลูกคา้ปัจจุบนั (MBKET)     
5.2. แบบประเมินความเสี9ยง และ FATCA (MBKET)     
5.3. Credit Approval (CA) (MBKET)     
5.4. แบบวิเคราะห์ลูกคา้(MBKET)     

6. อื9นๆ     
6.1. คาํสั9งซื�อหน่วยลงทุน     
6.2. Pay-in slip / หลกัฐานการชาํระเงินค่าซื�อ     

          \.L       หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินค่าซื�อหน่วยลงทุน LTF และ RMF จากบตัรเครดิต      
          \.H       สาํเนาหนา้บตัรเครดิต     
     
               

 
การตรวจสอบ Sanction list ตามเกณฑจ์าก ปปง.  
(สาํหรบัฝ่าย BD เทา่น ั'น) 

ระบบที+ตรวจสอบ ไมต่ดิ 
Sanction 

list 

ตดิ 
Sanction 

list 

ระบบ RFMS   

ระบบ Good Right   

*ถา้หากพบวา่ตดิ Blacklist ขอ้ใดขอ้หนึ'ง ฝ่าย BD นําสง่ให ้ 
Custodian และ RM เพื'อพจิารณาและดําเนนิการตอ่ไป 
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� สําหรับลกูค้าเปิดบญัชีใหม ่
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____________________________ 

Custodian Officer 

� Key เปิดบญัชีในระบบ Smart แล้ว 

� เลข Unit Holder คือ _____________________ 
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